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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:              _____________     _____________ 
Kirkkoneuvosto 

   
  

 
Aika: Tiistai 17.12.2018 kello 18.00 – 20.42  
 
Paikka: Kauhavan seurakuntatalon kokoushuone 

 
 
Läsnä:        Jormakka Jyrki kirkkoherra, puheenjohtaja 
 Korkealaakso Heikki varapuheenjohtaja 

Aaramaa Simo  
Alatalkkari Anna-Maija 
Erkinheimo Heikki 
Jokinen Lauri 
Kari Mauno  varajäsen 
Malmi Pirkko  
Paavola Aki   
Renko Anna-Maija varajäsen 
Takala Paula  
Vaittinen Esa   

Väkiparta Ritva    

Heikkilä Marketta kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Heinonen Ritva kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

 
Rämäkkö Esa talousjohtaja, sihteeri 
  
 

 
Poissa:       Palojärvi Inka jäsen 
 Seppä-Lassila Marjatta jäsen  
  
 
 

Asiat: 112- 132 § 

 
 
 
 
112 §  ALKUHARTAUS, KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 

 
 

Päätös: Kirkkoherra Jyrki Jormakka piti alkuhartauden, kokous avattiin ja todettiin 
läsnäolijat 
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113 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    

 
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja 
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. 
 
Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 
yksitoista jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on saapuvilla (KL 7 luku 4 §).   

    
Kokouksen kutsu on lähetetty 10.12.2018 ja esityslista kirkkoneuvoston 
jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 
12.12.2018 

 
                     Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
   

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
     

 
 
 
114 §  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Simo Aaramaa ilmoitti, että hänellä on kohtaan muut asiat kysyttävää tai 
kommentoitavaa. 

 Päätettiin lisätä kiireellisenä asiana asialistalle kirkkoneuvoston esitys 
kirkkovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, suhteellisten vaalien 
vaalilautakunnan, kirkkoneuvoston, alue- ja kappelineuvostojen valitsemisesta. 

 
 
 
 
 
 
115 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ 

ILMOITTAMINEN 
 

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. (KJ 7 luku 6 §). 

 
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n 3 luvun mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, 
kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja 
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eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa 
pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. 

 
Pöytäkirjan tarkastajina ovat käytetyn aakkosjärjestyksen mukaan Erkinheimo 
Heikki ja Jokinen Lauri, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa torstaina 
20.12.2018 klo 9-14. 
 
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston päätökset on saatettava 
seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä 
julki ilmoitustaululle, ellei niitä kirkkolain tai – järjestyksen mukaan ole pidettävä 
salassa. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään 
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Kauhavan 
seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja 
Ylihärmän kappeleissa 21.12.- 04.01.2019 välisenä aikana klo 9.00 -14.00.  
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan Heikki 
Erkinheimo ja Lauri Jokinen. 

 
Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
   
 
 
116 § KORTESJÄRVEN PYSÄKIN KÄYTTÖ SEURAKUNNAN TOIMINTAAN 
 
 Kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelu 
 

PYSÄKKI-PROJEKTIN VAIHEITA 
 
1.Tiedusteltu kirjallisesti Kortesjärven kappeliseurakunnan lapsi-, nuoriso- ja 
diakoniatyöltä toiveita uuden toimitilan suhteen kesäkuussa 2010. Toiveet on 
huomioitu rakennussuunnittelussa.  
2.Kuntokartoitus Rakennuskonsultointi Timo Tervo. Syyskuu 2010.   
3.Asbestikartoitus Insinööritoimisto Kattelus. Toukokuu 2011. 
4.Pääsuunnittelija valittu suoraan paikallistuntemuksen ja hinnan perusteella. 
Valittu RA Aatos Paalanen. 
5.Rakennesuunnittelija valittu pääsuunnittelijan esityksestä. Valittu  ins. Jouni 
Kultalahti. 
6.LVI-suunnittelu kilpailutettu maaliskuussa 2011. Valittu LVI-Suunnittelu Pauli 
Unkuri 
7.Sähkösuunnittelu kilpailutettu maaliskuussa 2011. Valittu Muilu Consulting 
Oy/Tarja Muilu. 
8.Valvoja kilpailutettu toukokuussa 2011. Valittu Insinööritoimisto Renko & 
Renko Oy. Valvojana toimi RI Timo Renko. 
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9.Hanketta suunniteltu rakennustoimikunnan kokouksissa 2010-11. Kokouksiin 
ovat osallistuneet valintansa jälkeen myös suunnittelijat. 
10.Asiasta on informoitu kappelineuvostoa joulukuussa 2010. Asiasta 
keskusteltu ei välttämättä kirjattu Kortesjärven kappelineuvoston kokouksissa 
myös tämän jälkeenkin. 
11.Naapurit on kuultu ja heitä on informoitu projektista helmikuussa 2011. 
12.Suunnitelmat on hyväksytty kirkkoneuvostossa 04.04.2011 (§ 32).  
13.Hanke on toteutettu kokonaisurakkana. Kilpailutus suoritettu kesäkuussa 
2011. Ilmoitettu myös HILMA-järjestelmässä. Kirkkoneuvosto on valinnut 
urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Rakennus- ja Automatiikka S 
Hautala Oy:n kokouksessaan 22.08.2011 (§ 97). Projektista ja sen 
edistymisestä on keskusteltu, ei välttämättä kirjattu, kirkkoneuvoston 
kokouksissa myös tämän jälkeenkin. 
14.Sivu-urakoitsijoina ovat toimineet: 
Sähkötyöt: Evijärven Sähköpalvelu Oy 
IV-työt: Härmän Ilmastointi ja Pelti Oy 
LV-työt: Härmän LVI-Tekniikka Oy 
15.Urakka-aika on ollut n. 15.12.2011 – 20.06.2012. 
16.Työntekijät ovat raportoineet suun kuivumisesta, iho-oireista, äänen 
menetyksestä, tukkoisesta olosta (“ilma ikään kuin loppuu....”). 
17.Takuutarkastus pidetty 17.06.2014 
18.Ilmanvaihtoa on lisätty rakennusurakoitsijan toimesta lisäämällä 
ilmanvaihtoventtiilit 
toimistohuoneisiin. Lisäksi pääkone on säädetty iv-urakoitsijan toimesta max-
teholle. 
19. Sisäilmatutkimuksia on tehty terveystarkastaja Harri Variksen toimesta 
maaliskuussa- ja   marraskuussa 2014. 

20. Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu maaliskuussa 2014 nuohoojamestari 
Reijo Luostarin toimesta.  
   21. Ilmastointia on säädetty uudelleen Härmän Ilmastointi ja Pelti Oy:n 
toimesta tammikuussa 2018. 
    22. Proleader Oy (Esa Kemppainen) on tehnyt kiinteistössä rakennustekniset 
tutkimukset maaliskuussa 2018 ja jatkotutkimukset syyskuussa 2018. (Liite 1 ja 
2. 
 
Liitteessä 1 on sivulla 33 ja liitteessä 2 sivulla 20 on yhteenveto 
korjaustoimenpiteistä. Liite 3 kertoo kustannusarvion. 
 

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
  

Kortesjärven Pysäkin käytöstä seurakunnan toimintaan luovutaan kokonaan, ja 
esitettyjä korjaustoimenpide-ehdotuksia ei toteuteta. Korjaustoimenpiteillä ei 
ole takuita sen onnistumisesta. Rakennus laitetaan myyntiin. 

 
 
 
Päätös:  Anna-Maija Renko jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä. Renko poistui 

kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 
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 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja antavat talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja kirkkoherra 
Jyrki Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 

 
 
 

117 § KORTESJÄRVEN SEURAKUNTATALON TULEVAISUUS 
 

 Kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelu 
 

Kortesjärven seurakuntatalo on rakennettu 1972 ja rakennusta on laajennettu 
1983. 
 
Proleader Oy:n (Esa Kemppainen, liite 4) rakennustekninen tutkimusraportti 
kertoo melko seikkaperäisesti rakennuksen kunnon ongelmakohtineen. 
Raportissa sivulla 38-39 on esitetty yhteenveto korjausten toimenpide-
ehdotuksista. Korjauskustannukset (liite 5) on arvioitu olevan 1 220 000 euroa. 
 

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Koska seurakuntatalo on vaurioitunut kauttaaltaan ja korjauskustannukset ovat 
huomattavan suuret, esitetään rakennuksesta luopumista ja uusien korvaavien 
tilojen etsimistä. Uusiin tiloihin siirtymistä puoltaa sekin, että esitetyistä 
korjaustoimenpiteistä huolimatta ei voida olla varmoja remontin onnistumisesta 
ja kiinteistön pysymisestä terveenä.  
 

 
Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

Lisätietoja antavat talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja kirkkoherra 
Jyrki Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 

 
 
 
118 § UUSIEN TOIMITILOJEN SUUNNITTELU KORJESJÄRVELLE 
 
 Kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelu 
  
  

Kyse on siis uusien toimitilojen etsimisestä Kortesjärven kappeliseurakuntaan. 

Suunnittelun kohteena on ollut Kortesjärvellä nyt tyhjillään oleva "Suomelan kiinteistö" 

lähellä kirkkoa S-Markettia vastapäätä.  

 

 

Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys  
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Kirkkoneuvosto käsittelee Kortesjärven kappeliseurakunnan uusien toimitilojen 

suunnittelua ja kustannusarviota koskevat luonnokset, sekä päättää jatkotoimenpiteistä 

valmistelun tueksi (liite 6-9). 

 
 Kokouksessa keskusteltiin esilläolevista suunnitelmista ja piirustuksista. 

Todettiin, että nyt esillä olevat suunnitelmat on mitoitettu liian suuriksi 
Kortesjärven jäsenmäärään nähden. 

 
Päätös: Suunnittelijalta pyydetään uudet suunnitelmat, jotka olisivat kooltaan n.200 – 250 

neliön suuruiset ja yhdessä kerroksessa. Uusien suunnitelmien valmistuttua asia 

otetaan uudestaan neuvostossa käsittelyyn. Ennen lopullista päätöstä projektin 

toteuttamiselle täytyy myös nämä suunniteltavana olevat tilat arvioida 

rakennusteknisellä kartoituksella. 

Lisätietoja antavat talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja kirkkoherra 
Jyrki Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 

 

 

119 § PIKKUPAPPILAN JA RIVITALON MYYNTI 
  
 Kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelu: 
 

Kirkkovaltuusto on 12.12.2017 kokouksessaan antanut kirkkoneuvostolle 
tehtäväksi talouden tasapainottamisen (KV §34/2017). Kirkkoneuvoston on 
kokouksessaan 05.03.2018 § 10 määritellyt talouden tasapainottamisen 
toteutusperiaatteet, jossa Pikkupappilan ja rivitalon tulee laittaa myyntiin. 
Kiinteistö on ollut julkisesti myytävänä huutokaupat.com sivustolla (liite 10), 
sekä Ilmoitus on ollut Komiat-lehdessä (liite 11). Pohjahinnaksi määritettiin 
80 000 euroa. Huutokauppa päättyi perjantaina 7.12 klo 18.10 ja hinnaksi 
määrittyi 145 500 euroa. 
 

 
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto hyväksyy huudetun kauppahinnan 145 500 euroa, ja esittää 
sitä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Jos kirkkovaltuuston kanta on 
myönteinen, esitetään päätöstä tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen 
käsiteltäväksi. 

 
  
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

Lisätietoja antavat talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. (06) 4346527, 050 5322792 ja kirkkoherra 
Jyrki Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 
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120 § VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN VAKITUISEEN VIRKAAN VALITUILLE 
 
 Kirkkoherran valmistelu 
 

Kaksi nykyistä seurakunnan viranhaltijaa on valittu vakituisiin virkoihin toisiin 
seurakuntiin. Molempien kanssa on käyty keskustelua virkavapaan 
myöntämisestä uuden viran koeajan mittaiselle aikajaksolle.  
 
Virkavapaan myöntämistä puoltaa työnantajan näkökulmasta lähinnä se, että 
joihinkin virkoihin on edelleen vaikea löytää valintakelpoisia hakijoita. 
Työntekijäosapuolen kannalta puoltavana asiana on työsuhteen turvallinen 
jatkuminen siinäkin tapauksessa, että uusi virka ei vastaa odotuksia tai sen 
hoitaminen alkaa vastoin uuden työnantajan odotuksia. Tällöin työntekijällä on 
mahdollisuus palata vanhaan virkaansa. 
 
Seurakunnan työantaja-aseman kannalta virkavapaiden myöntäminen toiseen 
virkaan vakituisesti valituille aiheuttaa tilanteesta riippuen jossain määrin 
haittaa. Virkaan tarvitaan sijainen neljästä kuuteen kuukauteen ajaksi. Sijaisuus 
on sen verran lyhyt, että vain harvoin on mahdollista rekrytoida valintakelpoista 
sijaista. Työalan paikallisia toimintatapoja ja seurakuntalaisia lyhytaikainen 
sijainen ei ehdi oppia tuntemaan kovinkaan hyvin. Lisäksi rekrytointeja tulee 
toimitettavaksi kaksin kappalein yhden viranhaltijan poistumisen vuoksi.  
 
Asiassa on käytännössä kaksi ratkaisumallia. Ensimmäinen malli on sellainen, 
että kirkkoneuvosto päättää asiasta yhden selkeän toimintatavan. Edellä 
mainittujen seikkojen valossa seurakunnan kokonaisetu ei varsinaisesti puolla 
virkavapaita. Työntekijöiden etu on asiassa päinvastainen. Toinen ratkaisumalli 
on sellainen, että päätetään käsitellä vastaavat asiat jatkossa 
yksittäistapauksina. Tämän mallin vahvuus on joustavuus ja 
tilannesidonnaisuus. Heikkona kohtana voidaan pitää mahdollisuutta, että 
työntekijät kokevat toisista poikkeavat päätökset epäoikeudenmukaisina. 

 
Kirkkoherran päätösehdotus: 
 

Esitän, että kirkkoneuvosto keskustelee päätösvaihtoehdoista, ja päättää joko 
yhtenäisen kannan toiseen vakituiseen virkaan/työsuhteeseen valittujen 
oikeudesta koeajan mittaiseen virkavapaaseen Kauhavan seurakunnasta tai 
tilannesidonnaisen harkinnan käytöstä.  

 
Päätös: Päätettiin yksimielisesti valita yhtenäinen kanta toiseen vakituiseen 

virkaan/työsuhteeseen valittujen oikeudesta koeajan mittaiseen 
virkavapaaseen Kauhavan seurakunnasta. Samalla päätettiin olla 
myöntämättä virkavapaata koeajaksi. 

 
Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. 06-4346535, 040 5057415 
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121 § HENKILÖSTÖASIA 
 
  

 
 
 
122 § VALTUUSTON PÄÄTÖKSET 
 

 Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa 
kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja huolehtia päätösten 
toimeenpanosta. 

 
 
”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä 
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on 
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja  
syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen 
käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on 
saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle 
laillista estettä.  
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston 
päätöksestä on kulunut umpeen.” 
 
Kirkkovaltuusto on pitänyt kokoukset: 
 
1/22.05.2018, jossa on käsitelty pykälät 6-10. 
 

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa 
järjestyksessä tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin 
ovat laillisia. Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon 
viranhaltijoiden tehtäväksi. 

 
Päätös: 
 
 
 
123 §  KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kirkkojärjestyksen 
8.luvun 2§ mukaisesti keskuudestaan puheenjohtajan toimikaudeksi 2019-
2020. 
 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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124 §  KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kirkkojärjestyksen 
8.luvun 2§ mukaisesti keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2019-
2020. 
 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 
 
125 § KIRKKOVALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN 

VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSILLE 2019-2022 
 
 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan ensimmäisessä 

kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen 
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla 
valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. 
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. 
Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä 
suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan 
asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteerin.  
 

Kirkkoherran päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa keskuudestaan 
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, 
johon samalla valitaan 3 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä.  

 
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. 
 
 
 
 
 
126 § KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 
  

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kirkkolain 10.luvun 
2§ mukaisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020 

 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 

 
 
127 §  KIRKKONEUVOSTON VALINTA 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kirkkolain 10.luvun 
2§ mukaisesti kirkkoneuvoston toimikaudeksi 2019-2020. Kauhavan 
seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon valitaan 
varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. 
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Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 
 
128 §  KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKAOHTISTEN 

VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN  
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kirkkolain 10.luvun 
2§ mukaisesti kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet 
toimikaudeksi 2019-2020.  
  

Päätös: Esitys hyväksyttiin 
 
 
 
129 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN ALUENEUVOSTON JA KAPPELI-

NEUVOSTOJEN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN 
VALITSEMINEN VUOSILLE 2019-2022 

 
  

Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappelineuvostojen ohjesääntöjen 5 §:n 
 sekä Kauhavan alueneuvoston 4 §:n mukaan kuuluu virkansa puolesta kappeli-
seurakunnan ja alueseurakunnan kappalainen sekä muina jäseninä 10 
 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka 
kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen ensimmäisessä kokouksessaan. 
  

  
 Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja 
 olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa. 
 

Kappelineuvostot ja alueneuvosto valitsevat toimikautensa ensimmäisen ja 
 kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
Kirkkoherran päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee KL 25:10 a § ja TasaAL 
 huomioiden: 
 1.  Alahärmän kappelineuvoston 10 varsinaista jäsentä ja sen jälkeen heille  
      yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä 
 2.  Kauhavan alueneuvoston 10 varsinaista jäsentä ja sen jälkeen heille 
                        yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä 
 3. Kortesjärven kappelineuvoston 10 varsinaista jäsentä ja sen jälkeen heille  
     yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä 
 4. Ylihärmän kappelineuvoston 10 varsinaista jäsentä ja sen jälkeen heille  
     yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 
 
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. 
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130 §  MUUT ASIAT 
  

Viraston aukioloaikoihin toivottiin muutosta siten, että ruokatunnin 
aiheuttamaa katkosta ei olisi. 

  
 Kirkkojen ympäristöistä puuttuvat edelleen invapysäköintimerkit. 
 
  
 
  
 
131 §  TIEDOTUSASIAT 
 
 Kirkkoneuvostolle annettiin tiedoksi seuraavat asiat: 
  
 
Päätös:  Ei tiedotusasioita. 
  
 
 
132 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUS- 
 OSOITUS   
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Puheenjohtaja päättää kokouksen.  
 
Muutoksenhaku ohessa (liite 13). 

 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.42. Lopuksi laulettiin virsi 31 
 
 
 
    
  
 
 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 Jyrki Jormakka  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja   sihteeri 

      
  
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
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Kauhavalla 20.12.2018 
 
  
  
 Heikki Erkinheimo  Lauri Jokinen  
 

 
 
 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen: 
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös 
Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeliseurakunnissa 21.12.- 04.01.2019 ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherran viraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, 
Kortesjärven ja Ylihärmän kappeliseurakunnissa 10.12.- 04.01.2019        
 
 
Todistaa viran puolesta 

 
    _______________________   

Ilmoitustaulun hoitaja  


